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egetæpper a/s overtager majoriteten i Hammer Tæpper
A/S
egetæpper a/s overtager 51% af aktierne i Hammer Tæpper A/S med virkning fra 1.
oktober 2014. Virksomheden ejes af anden generation, Tom Møller Jørgensen, der
fortsætter som direktør og minoritetsaktionær i selskabet.
Hammer Tæpper A/S, der oprindeligt blev grundlagt i 1948, udvikler, producerer og
sælger tekstile gulvbelægninger i såvel uldgarner som syntetiske garner til både
konsument- og contractmarkedet.
På contractmarkedet er de primære segmenter 4- & 5-stjernede hoteller samt
krydstogtindustrien. Tom Møller Jørgensen ønsker at tage hul på et generationsskifte, og opkøbet skal ses som et led i dette og bidrager til at styrke egetæppers
position i de førnævnte segmenter.
Hammer Tæpper A/S fortsætter som et selvstændigt selskab med fokus på de
produkter, markeder og kunder, som igennem årene har været selskabets
forretningsgrundlag.
Hammer Tæpper A/S havde i 2012/13 et resultat før skat på 9,2 mio.kr., en
egenkapital på 76,2 mio.kr. samt en soliditetsgrad på 77%.
egetæpper a/s overtager 51% af aktierne til regnskabsmæssig indre værdi, med et
tillæg på 20 mio.kr. for goodwill for de købte aktiers vedkommende. Prisen for
aktierne, der forventes at udgøre ca. 50 mio.kr., erlægges kontant. De resterende
49% af aktierne overtages af egetæpper a/s til regnskabsmæssig indre værdi senest
1. oktober 2021.
Hammer Tæpper A/S forventer for 2014/15 (perioden 1. oktober 2014 – 30. april
2015 – 7 måneder) et positivt resultat på 7 mio.kr. før skat. Efter regulering for
minoritetsinteresser forventes koncernresultatet at blive påvirket positivt med 5
mio.kr. før skat. Forventningerne til det samlede koncernresultat før skat for
2014/15 offentliggøres i årsregnskabsmeddelelsen den 26. juni 2014. Der er p.t. 55
ansatte hos Hammer Tæpper A/S.
Evt. spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til direktørerne John
Vestergaard eller Svend Aage Færch Nielsen.
Med venlig hilsen
egetæpper a/s
Ebbe M. Iversen
Bestyrelsesformand

